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“Seorang yang mau bergaul dengan orang lain dan mau sabar atas gangguan yang
dialaminya lebih baik dari seseorang yang tidak mau bergaul serta
tidak mau sabar dengan gangguan mereka”
(HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Ahmad)
“Kalau semua keinginan kita bisa terkabul, dari mana kita akan belajar Sabar”
(Unknown)
“Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada
dengan sendirinya. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan”
(Carl Roger)
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PERSEMBAHAN
Karya ini saya persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu
selama menjalani proses ini. Terutama kepada Ayah dan Ibu yang tak pernah lelah
menyemangati dan terus memberi motivasi kepada saya untuk selalu melangkah
maju. Keluarga saya yang selalu memberi dukungan dan doanya. Untuk sahabatsahabat yang sabar mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan dukungan
serta energi semangatnya.
Tak lupa karya ini saya persembahkan kepada dosen pembimbing yang
dengan sabar telah membimbing penulis yang banyak salahnya ini, kepada Ibu
Inhastuti Sugiasih, S. Psi, M. Si. Jasa Ibu sangat besar pada selesainya skripsi ini.
Dengan penuh rasa syukur saya persembahkan karya ini untuk semua pihak
yang telah berjasa dalam proses penyelesaian karya tulis.
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, hidayah dan ridho yang telah
diberikan kepada penulis sehingga karya yang sederhana ini mampu penulis
selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi.
Penulis mengaku dalam proses penulisan ini banyak rintangan yang datang,
namun berkat bantuan, dukungan, dorongan dan motivasi yang diberikan oleh
semua pihak secara moril dan materil. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati
penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:
1.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Bapak
Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A yang telah membantu dalam proses akademik
maupun penelitian.

2.

Ibu Inhastuti Sugiasih S. Psi, M. Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah sabar membantu serta membimbing penulis, meluangkan waktu dan
tenaganya pada proses pembuatan penelitian ini.

3.

Ibu Titin Suprihatin, S. Psi, M. Psi selaku dosen wali yang senantiasa
membimbing selama proses perkuliahan ini.

4.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang selaku tenaga pengajar telah bersedia berbagi ilmu yang
bermanfaat sehingga penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman
selama menempuh studi.

5.

Bapak kepala sekolah SMA Institut Indonesia Semarang yang telah
mengijinkan untuk melakukan penelitian ini.

6.

Ibu Ambarwati, S.Pd selaku guru BK di SMA Institut Indonesia Semarang
yang telah membantu selama pengambilan data penelitian dan siswa-siswi
SMA Institut Indonesia Semarang sebagai subjek penelitian.

7.

Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi saya
untuk selalu berani melangkah, optimis dan semangatdalam meraih tujuan
yang diinginkan.
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8.

Sahabat-sahabat yang selalu hadir dalam keadaan apapun yang menjadi
tempat bercerita masalah saya, selalu memberikan semangat, dan saling
membantu, you are is the best guys yaitu Fikri Tahta Nurul Fiqih, Duwung
Esthinobo, Fahmi Nur Alim, Dodi Adi Budiarto, Dwiki Novendri, dan temanteman Fastco.

9.

Keluarga Psikologi Angkatan 2015, khususnya kelas B Fastco terimakasih
kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaannya. See you on top, villagean!
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna
penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini bermanfaat bagi
perkembangan ilmu psikologi.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Maret 2020

Ekto Dea Pranata
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